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Program

• Bakgrund 

• Vad är en specialistpsykolog? 

• Vad ska vi ha dem till? 

• Synpunkter från auditoriet välkomna!



Ungt yrke i Sverige

• Min handledare och mentor var en av de första kliniska 
psykologerna i Sverige… 

• Sveriges Psykologförbund bildades 1955 och har drygt 
10000 medlemmar 

• Förbundet tillhör SACO, Sveriges Akademikers 
centralorganisation 

• www.psykologforbundet.se

http://www.psykologforbundet.se


Yrkets professionalisering

• Vad utmärker en profession? 
– Utövarens huvudsakliga verksamhet 
– Utövarens levebröd 
– Finns skolor för utbildning i yrket 
– Sammanslutning för de som studerar och utövar yrket 

- professionsorganisationen 
– Etiska principer som alla i yrket förbinder sig att följa 
– Finns en licens eller en legitimation som visar vilka 

som anses ha kvalifikationer nog för att få utöva yrket.



Professionen

• Viss grad av autonomi 
– Det finns inga andra som kan säga hur man ska utöva 

yrket 
– Etiska principer 
– Professionsorganisationen central 

• Ständig utveckling - ständig påverkan



Specialistordningen

• Naturlig följd av professionaliseringen 
– Grunden är vår gedigna generalistutbildning 
– Bra grund för arbete inom alla olika områden 
– Fortbildning och vidareutbildning krävs 
– Erfarenhet - dyrköpt (egen och andras)! 
– Specialisera sig, bli bra på något speciellt 
– Vidmakthålla kompetens



Specialistordningen

• Lång historia - redan 1959 fanns förslag 

• Utreddes gång på gång 

• Kongressen 1992 beslutade 

• Extrakongress krävdes för igångsättning - stor majoritet! 

• Modifieringar flera gånger 

• Ny modell 2007 

• Övergång till kansliorganisation 2014 

• Ytterligare modifiering 2016



TW 
 

Den som inte vill se en otäck farbror får titta bort nu!



Övertygar studenter att specialistutbildning är bra!



Invändningar

• Risk att urholka legitimationen 

• Risk för inlåsningseffekter 

• ”Det räcker med en specialitet - leg psykoterapeut”!



Hur ska det gå?
Kompromisser för att hålla psykoterapeuterna nöjda 

Undan för undan har reglementet anpassats 
så att psykoterapeututbildningen inte är gräddfil till 

specialistbehörighet 

Främsta invändningen är att den utbildningen inte är 
exklusiv för psykologer 



Vad skulle specialist-
ordningen vara bra för?

• Så tänkte vi då: 
• Kunskapsöverföring - från äldre till yngre 
• Avgränsning och specialisering för att utveckla och 

fördjupa kompetens - ingen kan omfatta hela fältet 
• Struktur och ramar för sådan fördjupning 
• Högre nivå, mer kvalificerade uppgifter, komplexa roller i 

relation till andra



Första modellen

Vänta fem år
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• Antogs av kongressen 2007 
• Trädde i kraft i oktober 2007 
• Målen med rådets förslag 
– enkel 
– tydlig 
– attraktiv 

• Systemet skulle vara flexibelt och kunna 
anpassas till kunskapsutvecklingen, 
psykologernas önskemål, nya krav inom 
verksamheterna och marknaden

Nya Specialistordningen



Utkast till integrerad modell för specialistpsykolog.  
Specialistrådet och repr för utskotten och studerande 2005 09 23

Inhämta,       Sprida,        och   Implementera       Ny och fördjupad kunskap                                         

Mentor       Metodutveckling             Vetenskapligt        Second          
                                                           förhållningssätt      opinion                                                        

     Introduktionskurs         Kurser     Specialist-                 Mångårig   
     Specialistkollegium                           arbete                    erfarenhet

Uppgift

Funktion

Kvalifi- 
kation

   Praktiskt psykologarbete på avancerad nivå



Specialistordningen idag

• Nuläget: Övergångsperiod 

• Fortfarande många helt eller delvis ekvivalerade, ssk PT 

• Relativt få har genomfört specialistutbildning enligt modellen 

• Många antagna - ca 3000 pågående utbildning 

• 1992 trodde vi att 25% skulle bli specialister 

• Nu lutar det åt att alla vill bli specialister - som i Norge



Modellen



Ramar

• Specialistutbildning kan påbörjas direkt efter legitimation som 
psykolog 

• Kurser, kollegium, skriftligt Specialistarbete och arbetserfarenhet 
är integrerade i specialistutbildningen. 

• Specialistbehörighet kan utfärdas först när psykologen utfört 
praktiskt psykologarbete motsvarande minst 5 år heltid inom för 
specialiteten relevant område. 

• Kurserna, kollegiet, arbetserfarenheten och det skriftliga 
specialistarbetet ska fullgöras inom en tioårsperiod efter 
antagning till specialistutbildningen.



Statlig auktorisation?

• Motion till Riksdagen: 

Hemställan 
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger 
regeringen till känna vad i motionen 
anförts om vikten av en auktorisation av 
psykologer med specialistutbildning.

Stockholm den 30 september 1996
Torgny Danielsson (s)



Auktorisationsfrågan

• Staten ska erkänna, oavsett konstruktion 
• Vem ska svara för att specialistpsykologer har 

den kompetens som krävs? 
– Professionsorganisationen?  
– Statlig myndighet? 
– Annan lösning? 

• Viktigt att professionen har kvar kontrollen



Inhämta och implementera evidensbaserad kunskap och erfarenhet                                       

Mentor       Metodutvecklare             Vetenskapligt        Second          
                                                           förhållningssätt      opinion                                                        

     Introduktionskurs och         Kurser     Specialist-          Mångårig   
      Specialistkollegium                                 arbete             erfarenhet

Uppgift

Funktion

Kvalifi- 
kation

   Praktiskt psykologarbete på avancerad nivå, 
direkt tillämpning av psykologisk kunskap

Specialistpsykologen



Specialistpsykologen

• Specialistpsykologen har genom specialistutbildningen 
kvalificerat sig till specialist.  

• Specialistpsykologen utför praktiskt psykologarbete på 
avancerad nivå och tillämpar psykologisk kunskap. En viktig 
aspekt av sådant arbete är att implementera ny evidensbaserad 
kunskap och erfarenhet i verksamheten.  

• Specialistpsykologen utvecklar metoder och förklaringsmodeller 
inom verksamhetsområdet och fungerar som mentor för andra 
psykologer.  

• Specialistpsykologen upprätthåller ett vetenskapligt 
förhållningssätt och granskar såväl teoretiska som praktiska 
bidrag inom sitt område. 



Specialiteterna 
(kommer att kompletteras med konkreta beskrivningar) 

• Forensisk psykologi 

• Funktionshindrens psykologi 

• Missbruks- och 
beroendepsykologi 

• Neuropsykologi 

• Psykologisk behandling/
Psykoterapi

• Arbets- och 
organisationspsykologi 

• Pedagogisk psykologi 

• Klinisk vuxenpsykologi 

• Klinisk barn- och 
ungdomspsykologi 

• Hälsopsykologi



Vad ska vi dem till?

• Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens 

• Ta sig an komplexa frågeställningar 

• Introducera effektiva evidensbaserade interventioner 

• Kvalitetssäkra verksamheter 

• Leda verksamheter


